
Baneudvalgsmøde, den 11.03.2020. 
 
1: Referat fra sidste udvalgsmøde gennemgået og godkendt. 
 Nedsættelse af baneudvalg: Alle har givet tilsagn om at give endnu en tørn i udvalget 

og det har derfor følgende sammensætning: Chefgreenkeeper Susanne Olsen, Jørgen 
Barkholt, Poul Frederiksen, Børge Jensen, Niels Ole Jensen, Vang Pedersen & Torsten 
G. Christensen (formand) 

2: Banen: Greens / teesteder/ anlæg / adgang til banen 
a) Der er næsten hele vinteren spillet til sommergreen, og disse er blevet tromlet  
jævnligt, til stor glæde for mange af klubbens egne medlemmer, men der har 
ligeledes været mange greenfeespillere, hvilket har været til gavn for klubkassen. Der 
er i vinterens løb fælled en del træer for at give luft og lys til greens. Det er sket på 
hullerne: 2-3-7-8-11-12 og 18. Disse greens har været plaget af skimmelpletter, men 
her ses allerede en bedring. Vi har også genplantet med 150 fyrretræer og der er 
ligeledes udplantet en del egetræer som erstatning for granerne. I weekenden rykkes 
en del trærødder op, for at muliggøre planering og efterfølgende plantning af 
frugttræer. Vandingsanlægget på fairways er også udvidet så vi nu også kan vande på 
hullerne 3-4-13 og 18. Skal også etableres på hul 6, men det bliver først til efteråret. 
Bunkerne er næsten klargjort, og bliver færdige i næste uge. Drivningrangen er åben, 
bolde og nye udslagsmåtter lagt ud. Alle green samt fairway på hele anlægget er 
klippet. Nymalede afstandsmarkeringer er sat ud, det samme gælder stærekasserne. 
Rækværket mellem green hul 4 og rød tee hul 5 er udskiftet med kraftigt tovværk, og 
de hvide pæle er rykket bag rebet. 

 b)projekter:  Trappe/opgang gult teested hul 13 og 18 flyttes. Træer ved rød tee hul 
2 fjernes og erstattes med aroniabuske. Biogasrestprodukt udbringes rundt omkring 
bunkere samt andre arealer med dårlige vækstbetingelse. Skulle have god økologisk 
gødningsværdi. 
c) maskinpark: Vores eksterne mekaniker fungerer rigtig godt.  

 d) budget: Der er brugt mange penge, men mon ikke vi kan spare lidt senere på året. 
 3: Personale: Al afspadsering er afviklet, Susanne mangler noget ferie. Susanne og 

Bjørn fortsætter på fuld tid, Anders er ansat på 25 timer ugentligt. Jonas Nielsen, 19 
år er ansat som ny elev med opstart 9.03.20. Freja fortsætter som praktikant. 

                        Frivillige:  
Trapper m.m.: Steen Jensen & Poul Nielsen 

 Tømning af skraldespande: Hans Mikkelsen, Villy Sørensen og Mogens Møller. 
 Boldopsamling: Poul Frederiksen, Jørgen Barkholt, Bent Thomsen, Børge Jensen, 

Mogens Barkholt, Otto Nielsen & Hans Henning Jacobsen 
 Skiltehold: Knud Vestergård, Kaj Ø. Jeppesen & Erling Johansen 
 Klippehold: Niels Ole Jensen, Leif Magersholt, Poul Frederiksen, Alex Haandbæk & 

Torsten G. Christensen 
 Golf biler: Kurt Pedersen, Alex Severinsen  
 Jord- & banearbejde: Mogens Ellegaard, Alex Severinsen, Per & Vang Pedersen 
4: Indkomne forslag: Ingen 
5: Næste møde: Onsdag den 22.04. kl. 13.30 
6: Eventuelt: Susanne Olsen indstillet til Det Grønne Råds Naturpris 2020.  




